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Dinsdag 25 februari  
VOORJAARSWORKSHOP
Door: Gea Turksema
Wat heeft Gea deze keer voor ons in petto.
Het kan iets met het voorjaar te maken hebben, 
maar het kan ook voor Pasen zijn?
Van: 9.30-11.30 uur.
Kosten: € 15 incl. materiaal 
en consumpties.
Opgave en betalen voor 
1 februari.

Dinsdag 17 september
INSPIRATIEMORGEN
Door: Gerda Broertjes en Hinke Koerts
Het Kenniscentrum gaat 
weer van start, kom je ook? 
We maken een leuke decora-
tie met materiaal dat je niet 
verwacht.
Van: 9.30-11.30 uur.
Kosten: € 15.- incl. materiaal 
en consumpties.
Opgave en betalen voor 
1 september.

Dinsdag 12 november
IN EEN RINGETJE
Door: Diny Gerding
Een (kinder)foto van jezelf of een heel dierbare 
foto, gedrukt op stof. Bewerken, verfraaien, 
dingen toevoegen, herinneringen tot leven 
brengen. Kleurrijk of zwart-wit. Met verschillen-
de steken. Alles is mogelijk er zijn geen regels. 
Maar het is wel een uitdaging!
Van: 9.30-11.30 uur.
Kosten: € 12,50  excl. 
materiaal en 
consumpties.
Opgave en betalen voor 
15 oktober.   

HET KENNISCENTRUM 
KOMT NAAR JE TOE

Voor minimaal 8 personen 
organiseren wij graag een 

workshop op locatie.
Neem gerust contact met 

ons op om de mogelijkheden 
te bespreken.

secretaris.khtw@gmail.com

Donderdag 10 en 31 oktober  
VERVOLG SASHIKO 
Door: Mary Fennema
Vorig seizoen hebben jullie kunnen proeven aan 
de Japanse techniek Sashiko. Dit seizoen gaan 
we een stapje verder. We leren om de patronen 
toe te passen aan onze eigen wensen.
Vervolgens passen we de resultaten daarvan toe 
aan het opzetten van een eigen, uniek werkstuk.
Van: 9.30-11.30 uur.
Kosten: € 25,- 
excl. materiaal en 
consumpties.
Opgave en betalen voor 
15 september.

Dinsdag 10 maart 
TERUGKOMMORGEN 
CURSUSSEN
Iedereen die mee gedaan heeft aan een 
cursus mag deze morgen komen om haar werk 
te laten zien. Op deze morgen kunnen wij zien 
wat voor werkstukken er zoal gaan komen voor 
de expositie.
Van: 9.30-11.30 uur. 
Kosten: consumpties.

2019

         Vrijdag 15 mei 
BUSREIS 

TEXTIEL FESTIVAL LEIDEN
Textiel Festival 2020 wordt 

gehouden in Leiden.
Wie gaat er mee om al dat 

moois te bekijken in de kerk, 
maar ook in winkels en musea 

is van alles te zien.
Kosten en opstapplaatsen 

bepalen we later.

QUILTEN 
CURSUS SAMPLER

Door: Ina van Delden.
In navolging op de beginnerscursus 

quilten waar de Log-Cabin is behandeld 
komt er een cursus Sampler. 

Deze cursus kan ook door beginnende, 
cursisten die de eerste cursus hebben 

gemist, gevolgd worden. 
De cursus wordt gegeven in 6 lessen.  
Dinsdagmorgen van 9.30-11.30 uur. 

Kosten € 75,-. 
Data: 24 september, 22 oktober, 
26 november 2019 en 14 januari, 

 11 februari en 3 maart 2020. 
Opgave en betalen voor 

1 augustus 2019.              

Donderdag 16 januari
MODERN bezig zijn met GERSTEKORRELSTOF
Door: Annette Jousma
De combinatie oud en nieuw, geeft een verras-
send resultaat. 
Van: 9.30-11.30 uur.
Kosten: € 15 incl. materiaal 
en consupties.
Opgave en betalen voor 
1 januari.

QUILTBEE
19 maart 2020

13.30-15.30 uur
show & tell.



SCHWALMISCH BORDUREN 
Door: Annelies Tuttel
Het Schwalmer borduurwerk komt uit Duitsland. 
Het wordt geborduurd op linnen (geen kaaslin-
nen). De gebruikte steken zijn voor een groot 
deel hetzelfde als bij het Perzisch ajour. De  ran-
den bestaan uit doorstopwerk en kunnen zowel 
smal als breed zijn. 
Dinsdagmorgen van 9.30-11.30 uur. 
Data: 1 oktober, 29 oktober, 19 november 2019, 
21 januari 2020.
Locatie: De Voorhof, Hoogeveenseweg 4, 
Westerbork, tel: 0593-331971.

agenda

2019-2020

Voor alle workshops en cursussen geldt dat opgave en 
betaling wordt gedaan vóór de opgavedatum vermeld 
bij de activiteit. 
Inschrijvingen worden verwerkt zodra de cursus of 
workshop is betaald.

DEELNAME EN BETALINGSVOORWAARDEN

Opgave via email: 
cursussenkhtw@gmail.com
of per brief bij Taetske Dekker, Makkum 4, 
9411 TJ  Beilen, tel:0593526012.
Betalen kan alleen via bankrekeningnummer: 
NL85RABO 0363371001
tnv NBVP, Vrouwen Van Nu.
Bij betaling duidelijk vermelden: 
je naam en de titel van de cursus of workshop.

Als de cursus/workshop vol is, dan is datum en uur 
van betaling bepalend voor deelname cq. voor een 
plaats op de wachtlijst.

Let op! Als je je afmeldt na de opgavedatum worden
reservering- en materiaalkosten in rekening 
gebracht. Als je je afmeldt na aanvang van de cursus 
worden alle kosten in rekening 
gebracht. Heb je een vervanger dan zijn er geen extra 
kosten.
Alle activiteiten gaan door bij een minimum aantal 
van 8 personen.

CURSUSSEN 
VOOR GEVORDERDE HANDWERKSTERS

CURSUSSEN 
Kosten € 50,-  

voor 4 dagdelen 
excl. materiaal 

en consumpties.
Opgave en betalen 

voor 
1 augustus 2019.

QUAKER MOTIEVEN BORDUREN 
Door: Gea Turksema
Borduren met een twist.
Dinsdagmiddag van 13.30-15.30 uur.
Data: 1 oktober, 29 oktober, 19 november 2019, 
21 januari 2020.
Locatie: dorpshuis “De Eekhof” in Ekehaar

thema 
r   nd

LETTERBAK BORDUREN 
Door: Klaasje Mulder
Door patronen en letters aan te passen, 
worden de vakjes van de letterbak naar eigen 
idee ingevuld. 
Maandagmiddag van 13.30-15.30 uur.
Data: 14 oktober, 18 november 2019,             
20 januari en 17 februari 2020.
Locatie: Dorpshuis de Vlasbargen, 
Vijverlaan 2, Uffelte, 
tel: 085-2731431.

Niet leden zijn welkom.  
Zij betalen 50% meer 
per activiteit.

Kijk ook eens op: 
www.vrouwenvannu.nl/drenthe
facebook: Kennisnetwerk Textiel

Wil je de gratis Handwerkflits 
ontvangen? Stuur een mailtje 

met het verzoek naar 
cursussenkhtw@gmail.com

Cursussen/workshops 
worden gegeven  in 

De Voorhof in Westerbork, 
Hoogeveenseweg 4, 
tel: 0593 331971. 

Tenzij 
anders vermeld.


